ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6, тел. 086 811 634
e-mail: obs.alfatar@abv.bg
ПРОТОКОЛ № 009
от 20.05.2016г.
Днес, 20.05.2016г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе
редовно заседание на Общински съвет Алфатар.
На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова,
Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Радка Желева, Иван Иванов, Тюркян
Мехмед, Сезгин Али, Петранка Славова.
От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова – кмет
на Община Алфатар, г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, кметове и
кметски наместници на населените места в общината.
Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички
присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Господинова, Уважаема гжо Донева, уважаеми кметове и кметски наместници, добре дошли на днешното редовно
заседание на ОбС Алфатар.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 10 общински
съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам редовното заседание на Общински
съвет Алфатар.
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №8/17.05.2016г. съм свикала днешното
заседание. Материалите и проекта на дневния ред са пред вас. Докладните записки от дневния
ред са разгледани на заседание на ПК, така и писма от НАПОС – РБ и Д „СП” – Алфатар.
Елис Талят - Колеги, имате ли предложения относно дневния ред? Няма.
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:
1.

Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс на Сдружение ''Местна
инициативна група – Дулово – Алфатар – Кайнарджа'' за управление на ''Стратегия за
Водено от общностите местно развитие за периода'' за плановия период 2014 – 2020
година
Докладва: Кмета на Община Алфатар

2.

Докладна записка относно промяна тарифата за определяне размера на месечния
наем на един квадратен метър, при предоставяне на помещения от Община Алфатар.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

3.

Докладна записка относно предоставяне под наем на имот частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

4.

Докладна записка относно предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. ''Йордан Петров'' №6. гр. Алфатар
Докладва: Кмета на Община Алфатар
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5.

Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на
земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във
връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

6.

Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на
земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във
връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

7. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.
Елис Талят – Да гласуваме проекта на дневния ред.
ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

за
за
за
за
за

РЕШЕНИЕ № 92
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1.

Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс на Сдружение ''Местна
инициативна група – Дулово – Алфатар – Кайнарджа'' за управление на ''Стратегия за
Водено от общностите местно развитие за периода'' за плановия период 2014 – 2020
година
Докладва: Кмета на Община Алфатар

2.

Докладна записка относно промяна тарифата за определяне размера на месечния
наем на един квадратен метър, при предоставяне на помещения от Община Алфатар.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

3.

Докладна записка относно предоставяне под наем на имот частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

4.

Докладна записка относно предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. ''Йордан Петров'' №6. гр. Алфатар
Докладва: Кмета на Община Алфатар

5.

Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на
земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във
връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Докладва: Кмета на Община Алфатар
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6.

Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на
земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във
връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Докладва: Кмета на Община Алфатар

7. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.
Елис Талят - Колеги, да преминем към първа точка от дневния ред.
ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс на
Сдружение „Местна инициативна група –Дулово - Алфатар – Кайнарджа” за управление на
„Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода” за плановия период 2014-2020
година.
Докладва: Кмета на Община Алфатар.
Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова – Кмет на Община Алфатар.
Янка Господинова – Всяка една община трябва да предостави средства за стратегията.
След ободряването, те ще бъдат възстановени. За да стартират проектите се изисква
гаранционна вноска по сметката на МИГ. Целта е да се види, че има финансов ресурс и после
парите ще бъдат върнати на общината. Последният заключителен етап ще приключи на
26.05.2016г. До края на май трябва да се входира самия проект в Министерство на земеделието и
храните. Докладните за трите общини са идентични.
Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси и становища.
Иван Василков – Парите после ще се върнат.
Янка Господинова – Ние превеждаме средствата, но никой не е упълномощен да ги
пипа.
Радка Желева – Ние вече сме взели решение за участие в МИГ и нещата трябва да се
доведат до край. Трябва да подкрепим искането. Г-жа Господинова обясни, че няма нищо
притеснително.
Янка Господинова – Благодаря за разбирането. Много е трудна работата по МИГ.
Изисква се да се проведат 3 събрания с минимум 30 човека, които да обхващат публичен сектор,
стопански сектор, НПО. Когато тръгнем да търсим съдействие никой не се отзовава. На тези
събрания имаме проверяващи от МЗХ, водят протокол. Това е част от елемента на одобрение.
Ние правим невъзможното да информираме хората.
Живка Великова – На предходната среща отбелязаха, че единствено Община Алфатар
стриктно спазва всички изисквания и си е предала всички документи.
Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат
становища.
Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно
самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и
следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –
Дава съгласие.
Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме.
Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова
заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие – За.
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На основание чл. 61, ал.1, ал.2, т.4, б,,г” и чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА, предлагам
Общински съвет – Алфатар да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 93
1.
Дава съгласие да бъдат предоставени от община Алфатар на Сдружение „Местна инициативна група –Дулово-Алфатар-Кайнарджа” (МИГ- ДАК) финансови средства в размер на 10 000 лева ( десет хиляди лева), които да бъдат използвани за управление на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие” (Стратегия за ВОМР) в случай на одобрение на
МИГ-Дулово-Алфатар-Кайнарджа и Стратегията за ВОМР и сключването на договор по чл.
38 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г.
2.
Предоставените средства по т.1 подлежат на възстановяване от Сдружение „Местна инициативна група- Дулово-Алфатар-Кайнарджа” на община Алфатар след одобрение и
възстановяване на разходите за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР съгласно реда
и условията на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
3.

Възлага на кмета на община Алфатар да извърши последващи действия.

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

за
за
за
за
за

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно промяна тарифата за определяне размера на
месечния наем на един квадратен метър, при предоставяне на помещения от Община Алфатар.
Докладва: Кмета на Община Алфатар.
Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова.
Янка Господинова – Не е нормално наемите да са стотинки. С тези наеми не могат да се
купят материали за поддръжка. Другата причина е, че МИГ реши работещият офис да бъде в
Алфатар. Управленският екип ще бъде в Алфатар. Експертите трябва да отговарят на Наредба
№22 на МЗХ. Ние трябва да отдадем три помещения. По – нататък в дневния ред има докладна.
По този начин ще влезе финансов ресурс в общината. Ще определим тези помещения, ще ги
оборудваме с необходимата техника. Затова решихме да променим тарифата. Увеличаваме
наемната цена само на административните офиси. Помещението е приблизително 100 кв.м. –
250лв. на месец ще е наема.
Елис Талят – Заповядайте за коментари и въпроси.
Иван Василков – Това е в плюс за нас.
Радка Желева – Да съпоставим какъв е ръста на промяната.
Янка Господинова – За помещенията, където са разположени клетките на Мтел и
Булсатком, плащат наем от 80 лв. С промяната ще получаваме приличен наем.
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Радка Желева – Всички помещения имат нужда от ремонт. За офиса на БСП наема е
увеличен на 100%. Затова исках да проверя промените и да направим съпоставка на преди и
сега.
Янка Господинова – Наемите от 2013 година не са променяни. В 2014 година има
добавени допълнителни услуги.
Радка Желева – За производствени дейности наема е увеличен с 0,13 ст. На политическите
партии е увеличен от 0,57 ст. на 1,50 лв. на един квадратен метър.
Желяна Донева – Наемът за помещения за административни офиси е бил 0,85 ст., сега ще
стане 2,50 лв.
Иван Иванов – Променен ли е наема за търговските обекти?
Янка Господинова – Не.
Радка Желева – Помещението, където е разположена техниката на Виваком, отдадено ли
е?
Янка Господинова – Да, отдадено е на Виваком.
Янка Господинова – Помещенията, които ще се предоставят за МИГ са архива на третия
етаж, предверието на ритуалната зала и една от стаите на третия етаж.
Радка Желева – Другите общини съгласни ли са с това решение?
Янка Господинова – Да, съгласни са.
Елис Талят – председателите на постоянните комисии да изкажат становища.
Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно
самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и
следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –
Приемаме.
Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме.
Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова
заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите –
Одобряваме.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие – За.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС във връзка с чл.21 и чл. 31 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 94
1.Променя ТАРИФА за определяне размера на месечния наем на един квадратен метър
при предоставяне на помещения от Община Алфатар, съгласно приложение №1.
ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

за
за
за
за
за
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ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно предоставяне под наем на имот частна
общинска собственост.
Докладва: Кмета на Община Алфатар.
Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова.
Янка Господинова – Постъпило е искане от Булсатком за предоставяне под наем на имот
частна общинска собственост за пребиваване на обслужващия персонал на станцията.
Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси и становища.
Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно
самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и
следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –
Даваме съгласие.
Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме.
Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова
заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие – Приемаме.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45а, ал.3 от Закона за общинската собственост
и чл.21 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни
имоти /приета с Решение №113/17.05.2015г./ от ОбС Алфатар, предлагам Общински съвет
Алфатар да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 95
1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
в община Алфатар през 2016г. следният имот частна общинска собственост: апартамент с
идентификатор 00415.502.1506.1.11 със ЗП от 62,52 кв.м., намиращ се в гр.Алфатар, ул. „Хан
Аспарух” №79, бл. „Тервел”, ет.4, ап.11 (АОС (ч) №378/06.02.2013г.).
2. Дава съгласие за предоставяне под наем на имот общинска собственост : апартамент с
идентификатор 00415.502.1506.1.11 със ЗП от 62,52 кв.м., намиращ се в гр.Алфатар, ул. „Хан
Аспарух” №79, бл. „Тервел”, ет.4, ап.11 (АОС (ч) №378/06.02.2013г.), за пребиваване на
обслужващият персонал на главна станция на Цифрова телевизия „БУЛСАТКОМ” ЕАД с ЕИК
130408101, седалище и адрес на управление гр.София, ,ул. „Магнаурска школа” №15, ет.3 с
управител Пламен Иванов Енчев, чрез пълномощник Петър Сивков, за срок от 3 години.
3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да издаде заповед, сключи договор за наем и
предаде имота.
ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

за
за
за
за
за

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно предоставяне под наем на част от имот –
публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Йордан Петров” №6, гр.Алфатар.
Докладва: Кмета на Община Алфатар.
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Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова.
Янка Господинова – преди малко обясних за кои помещения става въпрос. Те ще бъдат
предоставени на МИГ.
Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси и становища.
Радка Желева – На заседание на ПК коментирахме докладната.
Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – Даваме съгласие.
Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова
заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите –
Приемаме.
Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно
самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и
следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –
Съгласни сме.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие – Приемаме.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.6, ал. 2 от Наредба за придобиване ,управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, предлагам Общински съвет гр. Алфатар да вземе следното

РЕШЕНИЕ № 96
1. Включва в годишната програма следните части от имоти публична общинска
собственост както следва:
- помещение със ЗП от 37,05 (тридесет и седем и пет) м2, ет.1;
- помещение със ЗП от 34,50 (тридесет и четири и пет) м2, ет.3;
- помещение със ЗП от 26,26 (двадесет и шест и двадесет и шест) м2, ет.3,
части от сграда, намираща се в поземлен имот с идентификатор 00415.502.652, с
административен адрес гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” №6 (АОС(п) №294/30.03.2011 г.) за
административна дейност /офис/.
2. Дава съгласие за предоставяне под наем на помещение със ЗП от 37,05 (тридесет и
седем и пет) м2, ет.1; помещение с ЗП от 34,50 (тридесет и четири и петдесет) м2, ет.3;
помещение с ЗП от 26,26 (двадесет и шест и двадесет и шест) м2, ет.3, части от сграда,
намираща се в поземлен имот с идентификатор 00415.502.652, с административен адрес
гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” №6 (АОС(п) №294/30.03.2011 г.) за административна дейност
/офис/, за срок до 10 години.
3. Възлага на Кмета на община Алфатар да извърши последващи действия по отдаването
под наем на помещенията.
ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

за
за
за
за
за
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ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно сключване на предварителен договор за
продажба на земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от
Наредбата за реда на придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във
връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Докладва: Кмета на Община Алфатар.
Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова.
Янка Господинова – Постъпило е заявление от Сюлейман М. Шабан за закупуване на
части от общинска стара улица в с.Чуковец. Двете докладни са еднакви. Когато хората тръгнат да
си се снабдяват с документи разбират, че има проблем.
Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси и становища.
Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно
самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и
следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –
Даваме съгласие.
Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието.
Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова
заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите –
Приемаме.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие – Приемаме.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.37, ал.1, т.8 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 97
1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Сюлейман Мехмед Шабан за
продажба на част от стара улица с площ от около 338 /триста тридесет и осем/ кв.м., придаващи
се към урегулиран поземлен имот ІІ, отреден за имот №82 в кв.10, по плана на с.Чуковец,
община Алфатар на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 41 ст.)/кв.м.
2. С влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план на
територията, част от улицата – публична общинска собственост, придадена по регулация към
новоурегулирания поземлен имот ІІ, отреден за №82 в кв.10, по плана на с.Чуковец, сменя
характера си от публична общинска в частна общинска.
ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

за
за
за
за
за

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно сключване на предварителен договор за
продажба на земя – общинска собственост в с.Чуковец, община Алфатар по чл.37, ал.1, т.8 от
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Наредбата за реда на придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във
връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
Докладва: Кмета на Община Алфатар.
Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова.
Янка Господинова – Докладната е същата като предходната. Обсъдена на ПК.
Елис Талят – Коментари, въпроси и становища.
Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно
самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и
следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –
Даваме съгласие.
Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието.
Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова
заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите –
Приемаме.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие – Приемаме.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.37, ал.1, т.8 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 98
1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Фаик Мехмед Сюлейман за
продажба на част от стара улица с площ от около 27 /двадесет и седем/ кв.м., придаващи се към
урегулиран поземлен имот ІV, отреден за имот №82 в кв.10, по плана на с.Чуковец, община
Алфатар на цена в размер на 2,41 лв. /два лева и 41 ст.//кв.м.
2. С влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план на
територията, част от улицата – публична общинска собственост, придадена по регулация към
новоурегулирания поземлен имот ІV, отреден за №82 в кв.10, по плана на с.Чуковец, сменя
характера си от публична общинска в частна общинска.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

за
за
за
за
за

ТОЧКА СЕДМА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др.
Елис Талят – Получихме писмо от НАПОС - РБ със становището на УС и КС по проекта
на Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.
Проекта на новия закон касае пряко общинските съветници и техните права и задължения.
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Радка Желева –Не става ясно какво е становището им.
Живка Великова – В писмото пише, че е необходимо време за внимателно обмисляне на
текстовете на закона, а не прибързаното му приемане. Има достатъчно разумни механизми за
предотвратяване на корупцията. Трябва някой да присъства на заседание на комисиите при
обсъждане проекта на закон.
Радка Желева – Няма какво толкова да мислим. Да вземем решение да го подкрепим.
Елис Талят - Като заинтересована институция, предлагам да подкрепим становището на
УС и КС на НАПОС – РБ.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе
следното
РЕШЕНИЕ № 99
1.Подкрепя становището на УС и КС на НАПОС – РБ относно проект на Закон за
предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

за
за
за
за
за

Елис Талят – Имаме писмо - отговор от Д ''СП'' – Алфатар относно извършена проверка.
Живка Великова – В писмото пише, че има месечни добавки. Д ''СП'' молят преписката да
бъде препратена до компетентния орган, съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата.
Радка Желева – Те искат да се придвижат документите.
Сезгин Али – Този случай е ясен.
Живка Великова – След като навърши 18 години и представи ТЕЛК в Пенсионно
осигуряване ще му се предостави пенсия.
Радка Желева – По-рано сме вземали такива решения.
Живка Великова – Имам предложение г-жа Талят да провери какво можем като общински
съветници да направим.
Елис Талят – Имаме входирано писмо от НОИ подписано от Елина Чалъкова - директор на
главна дирекция „Пенсионно осигуряване” в Централно управление на Националния
осигурителен институт, където ни съобщават за изменения и допълнения в НПОС в сила от 5
март 2016 г., както и с цел отстраняване на някои неточности, които водят до забавяне
обработката на документите за преценка правото на лицата на този вид пенсии. В писмото пише,
че с направените изменения в чл.7, ал.4, т.1 НПОС отпада изискването лицата да подават
заявление, адресирано до НОИ. Необходимо е заявлението да се адресира до общински съвет,
като заверено по надлежния ред копие от това заявление се изпраща с комплекта документи в
централно управление на НОИ.
Радка Желева – Ние да вземем решение да бъде изпратена до компетентния орган, за
съдействие и решаване по компетентност.
Живка Великова – С копие до НОИ.
На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1, ал.4 т.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, предлагам
Общински съвет Алфатар да вземе следното
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РЕШЕНИЕ № 100
1. Дава съгласие преписката по реда на чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж на Павлина Пенкова Денкова да се изпрати в НОИ и Министерски съвет.
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Елис Талят
Сезгин Али
за
Живка Великова
Тюркян Мехмед
за
Ивелина Вълева
Радка Желева
за
Иван Василков
Минка Стоянова
за
Петранка Славова
Иван Иванов
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

за
за
за
за
за

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 13:40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: ……/п/…….
/ЕЛИС ТАЛЯТ/

Протоколист: ……./п/.......
/Диана Иванова/
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